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 أبرز النقاط

  كية يروزيادة في أسعار الفائدة األم النقدية العالمية اتتشديد السياساألسواق الناشئة في اآلونة األخيرة صعوبات مالية ناجمة عن شهدت 

 والنزاعات التجارية. وارتفاع الدوالر

   العوامل االقتصادية واالعتماد الشديد على الديون الخارجية الشتراكهما في ضعف بعض ،صعوباتبهذه  األرجنتين وتركيا هما األكثر تأثرا، 

 ا منذ بداية العام.م٪ من قيمته50حوالي  ةراوخس إلى االنخفاض عمالتهممما دفع 

  •انتهى األمر بنتائج مماثلة. لكن ،استجابت الدولتان بشكل مختلف لألزمة 

  • حيث يمكن أن المستثمرين،  ثقة في دعمبرامج صندوق النقد الدولي والدعم الدولي  باالضافة الىحزمة إصالح ذات مصداقية قد تساهم

 تعيد الهدوء إلى األسواق وتقلل من فرص انتقال العدوى إلى األسواق الناشئة األخرى.

 سعادة شامي >
 كبير االقتصاديين
+965 82425364  
Saadechami@nbk.com 

 

 

 االقتصادي الموجز
2018 سبتمبر I   17  إدارة البحوث االقتصادية  

 األسواق الناشئة

على مدى األشهر القليلة الماضية، شهدت العديد من األسواق الناشئة هروب 

بسبب تشديد السياسة النقدية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة  ،رأس المال

، وعدم اليقين والتوترات الناتجة عن األميركي، وتعزيز الدوالر األميركية

أساسيات اقتصادية  تلك التي تمتلك الدول تأثرا   أكثركانت وقد النزاعات التجارية. 

 كبير على التمويل الخارجي. وتعتمد بشكل ضعيفة

العمالت،  من الضغوط على بشدة تركيا واألرجنتين ، تأثرتمن بين تلك الدولو

في انتشار  اسبب تكون حدة تدهور عمالتهماالمستثمرين. وقد  ثقة نتيجة ضعف

 العدوى إلى االقتصادات الناشئة األخرى، بما في ذلك الدول ذات األساسيات

  الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والفلبين وغيرها. مثل ،األفضل االقتصادية

 : هبوط العملة 1الرسم البياني 

 (100=  2018يناير  1الدوالر ) العمالت مقابل)

 

 داتاستريمالمصدر: 
 

الميزانية و في  العجزالمخاوف بشأن زيادة  سبق أن أدت ،في حالة تركيا

-2013 فيالليرة إلى انخفاض  ،الحساب الجاري باإلضافة إلى القلق السياسي

على ، خسرت شديدةضربة   الثالث عشر من أغسطسفي  تلقتولكنها  ،2014

الليرة  بقيت قيمة٪ من قيمتها في يوم واحد. ومنذ ذلك الحين، 20حوالي إثرها 

أدى إلى خسارة أكثر  مما ،األخبار االقتصادية والسياسيةمثأثرة ب غير مستقرة

 ٪ في قيمتها منذ بداية العام.40من 

خاضت ، كما أنها تاريخ طويل من األزمات االقتصادية ، فلديهااألرجنتينأما 

التضخم المرتفع )والتضخم المفرط( وضغوط  ثلم تحدياتمر السنين عدة على 

انتخاب الرئيس ماكري في بعد فترة من الهدوء النسبي عقب وسعر الصرف. 

 العوامل الخارجية والمحلية السلبية ساهمت مؤخرا  مجموعة من، 2015عام 

ية وانخفاض بما في ذلك تشديد السياسة النقد في التأثير على ثقة المستثمرين،

 مالي ضخم عجز، وذلك في ظل االنتاج الزاعيالتصدير بسبب سوء  إيرادات

 ببيعفي شهر أبريل، بدأ المستثمرون و .والجارية الخارجية الحسابات في

 إلى انخفاض سعر الصرف ، مما أدىالمقومة بالدوالر األرجنتينية األصول

 ٪ منذ بداية العام.50بنسبة 

 تركيا واألرجنتينالعامل المشترك بين 

، إال لم يكن لهما دورا  فيهابينما تعرض كال البلدين للصدمات الخارجية التي 

 ضعفالتي ساهمت في  ،أنهما يشتركان في عدد من المشاكل االقتصادية الداخلية

كبيرة من الديون الخارجية ذات فترات  نسبة إذ لدى كال البلدين. عملتيهما

الحسابات و العامة استحقاق قصيرة األجل نسبيا ، وعجز كبير في الميزانية

 اإلدارة االقتصادية. باالضافة إلى ضعفالجارية الخارجية، 

لدى كال البلدين عجز كبير في الميزانية  العجز المزدوج والدين الخارجي الكبير:

العجز  لطالما كان ،في األرجنتين(. عجزان توأمانوعجز في الحساب الجاري )

هو السبب الرئيسي في عدم التوازن الكبير في الحساب الجاري  الحكومي المالي

تحاول تخفيض عجز الميزانية على مدى كانت السلطات  رغم أنوالخارجي. 

أقل مما توقعه  التعديلسنوات الماضية، كانت وتيرة لثالث السنتين إلى ا

المستثمرون. وفي الوقت نفسه، حدثت زيادة حادة في االقتراض بالدوالر لتمويل 

 البلد ألي تغير في تصورات المستثمرين. سهولة تعّرضالعجز، مما زاد من 
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 : الميزان المالي2الرسم البياني 

 من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪)

 

 صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالميالمصدر: 
 

 ةخارجيقروض تركيا، تم تمويل العجز في الحساب الجاري عن طريق أما في 

في كلفة الدين ض انخفافي ظل  اكان من السهل الحصول عليهوالتي  ةكبير

في زيادة  توسعيةالمالية السياسة ت النفسه، ساهم. في الوقت األسواق العالمية

عجز  ، مع استمرار ضعف٪ في العام الماضي7معدل النمو بأكثر من 

 الميزانية. 

 : ميزان الحساب الجاري3الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 

 صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالميالمصدر: 
 

 شّكلحيث الدين:  طبيعة مع اختالفكال البلدين، في جنبية األوقد تراكمت الديون 

الحصة  القطاع الخاص دين يمثل ، بينمافي األرجنتيننسبة أكبر  الحكوميالدين 

الدين للقطاع الخاص في  سدادقيمة في تركيا. وتشير التقديرات إلى أن  األكبر

مع ومليار دوالر.  180ة تبلغ نحو تركيا على مدى االثني عشر شهرا  القادم

ضع الكثير من الضغوط على البنوك سداد هذا الدين يالليرة، فإن  قيمة انخفاض

بدأ قطاع وقد اليورو. ببالدوالر أو  المديونةوعلى العديد من الشركات الكبيرة 

ديونها  سدادبعض الصعوبات في ل والتعرض الدينبوطأة  باإلحساسالشركات 

  تكلفة اإلنتاج بالعملة المحلية ارتفعت، عالوة على ذلكوفي الوقت المناسب. 

 .االقتصادعلى  الواردات، األمر الذي له أثرا  سلبيا   ارتفاع تكلفةبسبب 

 

 

 

 : الدين الخارجي4الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 

 االقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات آفاقالمصدر: 
 

عن  بحثهمألسواق الناشئة جزئيا  نتيجة المستثمرين األجانب في ا ويأتي انكشاف

واالتحاد  أميركاالوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة في في فعوائد أعلى. 

األسواق  التوجه نحوأو حتى سلبية، بدأ المستثمرون في  منخفضةاألوروبي 

هذا ال يعفي المقترضين من و. أخذ الحذردون  ، ولكنعلىاألالعوائد  ذاتالناشئة 

أنفسهم  وتعريض، ديون الخارجيةتأثرهم بالب المخاطرة عن حقيقة أنهم مسؤولون

 المستثمر. ثقةفي تحول لإلى "توقف مفاجئ" محتمل 

 : إجمالي الدين الحكومي5الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 

 النقد الدولي وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالميصندوق المصدر: 
 

أدت  حيثارتفع التضخم بشكل حاد في كال البلدين،  التضخم المرتفع:

ارتفاع  استمرار االنخفاضات األخيرة في قيمة العملة إلى تفاقم الوضع مع توقع

بينما بلغ  ،٪ في يوليو30في األرجنتين، ارتفع التضخم إلى أكثر من فالتضخم. 

أدى معدل النمو المرتفع في تركيا العام الماضي و٪ في تركيا. 18حوالي 

  السياسة المالية التوسعية وأنشطة القطاع الخاص الممولة الناتج عن ،٪(7.5)

باالقتراض األجنبي إلى اقتصاد محموم ومعدالت تضخم عالية لم يتم التعامل 

، مما مجال العقارات فيع الخاص ركزت أنشطة القطاقد تلمعها على الفور. و

الضعف  حالة زاد من االمر الذيوانخفاض األسعار،  المعروض وفرةأدى إلى 

 .ةالقائم
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 : التضخم6الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)

 

 صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالميالمصدر: 
 

 هذه الصدمات؟ن مع كيف تعامل البلدا

على الرغم من أن انخفاض تجب اإلشارة إلى أنه هذا السؤال،  اإلجابة علىقبل 

 مع استتناءقيمة العملتين هو مظهر من مظاهر المشاكل االقتصادية األعمق )

في هذه إال أنه سيكون من الصعب  ،الصعوبات السياسية والصدمات الخارجية(

 هدوء إلى أسواق الصرف األجنبي.المرحلة حل هذه المشاكل قبل إعادة ال

استجاب البلدان للصدمات بشكل مختلف ولكن انتهى األمر بنفس النتائج: وقد 

اتخذت السلطات األرجنتينية إجراءات استباقية فقد مزيد من انخفاض قيمة العملة. 

حيث قامت لتجنب حدوث أزمة شاملة. وذلك أولى بوادر المشاكل فور ظهور 

 من مساعدةال تلبوبعد فترة وجيزة ط   متشددة،سياسات نقدية ومالية  بتبنّي

صندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى، فشلت تركيا في بذل جهود حثيثة لمعالجة 

 األزمة مباشرة واالستجابة بشكل مناسب للضغط التضخمي.

. وبينما كان ذلك تقليديةكانت استجابة األرجنتين استجابة  األرجنتين: استجابة

مع تزايد  إال أنه تم اتخاذ التدابير تدريجي االمستخدمة،  الطرق على صعيدمناسب ا 

، إذ لم بعد كل محاولة فاشلة لتخفيف الضغط على سعر الصرف الصعوبات

اإلجراءات المتخذة: في البداية رفع البنك المركزي  تضمنت وقد. ذلك يساعد

نقطة أساس أخرى في غضون  300أساس تليها  نقطة 300أسعار الفائدة بمقدار 

زيادة في تخفيف الضغط على فشلت كل و ،نقطة أساس 675أسبوعين ثم بمقدار 

أعلنت الحكومة عن انخفاض هدف عجز الموازنة األساسية لعام  البيزو. بعد ذلك،

إلى حد  جاء٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، والذي 2.7إلى  ٪3.2من  2018

 اإلنفاق الرأسمالي وخفض في أجور القطاع العام. فضخ نتيجةكبير 

في أوائل مايو، أعلن و، استمر البيزو في الهبوط. نيالمستثمر ومع عدم اقتناع

الذي كان ، أن المناقشات ستبدأ مع صندوق النقد الدولي األرجنتينيالرئيس 

 دوالرمليار  50يرة بقيمة في االستجابة، وتوصل إلى حزمة دعم كب سريعا  جدا  

تهدف إلى استعادة الثقة في األسواق وتقليل الضغط على ميزان المدفوعات. 

ولتحقيق هذه األهداف، تم االتفاق على بعض اإلجراءات المالية اإلضافية للفترة 

وحساب تخفيض الدعم  مثلإضافة إلى ما أعلنته السلطات،  ،2018-2019

، اإلنفاق الرأسماليوخفض اإلنفاق على السلع والخدمات كذلك و ،األجور

إذ تهدف بيع األراضي المملوكة للحكومة. وتخفيض التحويالت باإلضافة إلى و

 هذه التدابير في نهاية المطاف إلى خفض العجز في الحساب الجاري.

مخاوف المستثمرين. ونتيجة لذلك،  استمرتولكن حتى مع هذه الحزمة الشاملة، 

خطة اإلنقاذ ب المرتبطة مدفوعاتبالاالستعجال  ماكريطلب الرئيس وفي أعقاب 

مليار دوالر، كشف عن  50التي قدمها صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 

زيادة الضرائب على  تشملحيث  .برنامج تقشف يستند إلى مجموعة من التدابير

تخفيض عدد الوزارات بأكثر من النصف والصادرات )تدبير مثير للجدل للغاية( 

٪ المتفق عليها 1.3عجز الموازنة األولية للسنة المقبلة )من بهدف القضاء على 

 ، أرسل وزير ماليته إلىفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي(. وفي الوقت نفسه

إلجراء مزيد من المحادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل التسريع واشنطن 

ة شاملة في المحتمل للمدفوعات في إطار البرنامج المتفق عليه وربما زياد

 الحزمة المالية.

توقع المستثمرون من البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة  تركيا: استجابة

نتيجة ضغوط من الرئيس أردوغان الذي  قاوم ذلكإال أن البنك  ،للحد من التضخم

الضغوط السلبية على  ولكنلفائدة المرتفعة مصدر كل المشاكل. يعتبر معدالت ا

دفعا البنك المركزي لمعالجة  ،الليرة وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية

الوضع، حيث فاجأ األسواق برفع الفائدة )سعر إعادة الشراء ألسبوع واحد( بواقع 

وذلك في االجتماع الذي عقد في الثالث عشر  ٪24نقطة أساس لتصل إلى  635

 مقابل الدوالر. ٪4ارتفاع قيمة الليرة بواقع  من سبتمبر. وقد أدى ذلك إلى

حتى عندما  من االستجابة البنك المركزي تأخرتفاجأ المحللون من رغم ذلك،  

خسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدوالر في أغسطس. وأرسل هذا إشارات 

و ه )ومصداقيته( ، وهيتسلبية للمستثمرين األجانب، إذ رأوا أن البنك فقد استقالل

 أحد األركان األساسية لضمان استقرار األسعار.

وقبل  في أعقاب الهبوط الذي حدث في الثالث عشر من أغسطس في الليرةو

، اتخذت السلطات بعض لجوء السلطات التركية لرفع الفائدة بعد بشهر من ذلك

 ، بما في ذلك:وذلك  األساسية التي لم تتمكن من مواجهة المشكلة التدابير

  وتخفيف ووجوب التزامهم بالضوابطتخفيض حجم المقرضين التجاريين 

األجنبية. وكان الهدف من ذلك هو  بكيفية إدارة الليرة والسيولةالقواعد 

ضمان األسواق بوجود سيولة كافية في النظام لتلبية أي طلب على الليرات 

كن هذا ولتجنب حالة الهلع على أمل أن يقلل ذلك من الضغط على العملة. ول

 لم ينجح.

   بعد فترة وجيزة  رفع البنك المركزي سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة

هذا و لكن الرئيسي.  الفائدةنقطة أساسية كطريقة بديلة لرفع سعر  150بمقدار 

 للمستثمرين. لم يكن كافيا  

  تبع ذلك قرار من هيئة التنظيم واإلشراف على البنوك  بخفض الحد لمقايضات

٪ وذلك في محاولة لمنع 50٪ من حقوق المساهمين من 25المقرضين إلى 

األموال األجنبية من بيع الليرة التركية المتعثرة على المكشوف. كما فشل هذا 

اإلجراء في إقناع المستثمرين بجدية السلطات، حيث أنهم فسروها بأنها بديل 

 غير مالئم الرتفاع أسعار الفائدة.

 بعد ذلك بتغيير حدود االقتراض بين ليلة وضحاها، منهيا   قام البنك المركزيو 

بذلك التمويل غير المقيد الذي كان قد طبقه في وقت سابق، مما أدى إلى تشديد 

 السيولة بشكل فعال. لكن هذا أدى إلى ضعف الليرة.

  رالدوبال  ئعودالا علی بئرالضا مةولحکا تفع، رطسغسأ رشه نهاية في 

 راتفت مع رةللياب الحسابات علی٪ 10 يبةرض ءغالوا سنة لیإ لتص دةلم

واستمرت الليرة في  . هذا أيضا لم يكن مقنعا  سنة نم رکثأ تصل إلى قستحقاا

 ٪ في ذلك األسبوع.9االنخفاض، حيث خسرت حوالي 

 ن كالهما غير ناجحنهجان مختلفا

 ،ومالئمةفي البداية، حاولت األرجنتين التعامل مع األزمة باستخدام ردود تقليدية 

صندوق النقد  وطلب الدعم منالعجز في الميزانية  وتضييقمثل رفع معدل الفائدة 

من  هاولكن، التدابير كافية لوقف األزمة وكان من الممكن أن تكون هذهالدولي. 
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 . على حل المشاكل تساعد لمحيث المبدأ 

ما. في الواقع، كان هناك بعض  إلى حد   وكان رد األرجنتين في البداية مترددا  

لم تشر الحكومة  إذالعثرات وسوء الفهم الذي أربك المستثمرين بدال  من تهدئتهم. 

لى تأثير أسعار الفائدة إ 2018عام الفي إعالنها األولي عن ميزانية  األرجنتينية

 إضعاففاتورة الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع وانخفاض قيمة البيزو و المرتفعة

 مع يتفاوضعندما أعلن الرئيس أنه كان والحكومية.  التواصلاتيجية استر

وحتى في وقت الحق  ،دعم محتمل برنامجتفاق حول صندوق النقد الدولي ال

على علم المستثمرون وعامة الناس  لم يكن، يالفورالدعم عندما طلب المزيد من 

الوضع ، مما زاد من عدم ثقتهم في قدرة الحكومة في تعديل بما يحدث

على نظرة المستثمرين إلى المخاطر  أيضا  . وقد أثرت هذه العوامل االقتصادي

 السيادية، كما خفضت بعض وكاالت التصنيف من مستوى توقعات األرجنتين.

في  لدعم األرجنتين حزمة صندوق النقد الدولي الكبيرة تساهمكان ينبغي أن كما 

 التدابير هذه نالمستثمرو ولم يتلقّ . كافيا، لكن هذا لم يكن المستثمرين طمأنة

قرار فرض الضرائب على الصادرات ذو فقد كان  .بشكل جيدقاسية الصارمة وال

مصدر جيد للصرف األجنبي الذي  هذه الصادرات تبعات عكسية، حيث تشكل

كما يمكن  ،تحتاجه البالد بشدة. ولم تكن اإلجراءات المالية األخرى داعمة للنمو

 حاد، األمر الذي أثار الشكوك حول نجاح البرنامج. أن تؤدي إلى ركود

بعض  إال أن، 1998-1997الوضع عن األزمة اآلسيوية في  وبينما يختلف

كان من األنسب حيث  التدابير التي أوصى بها صندوق النقد الدولي هي نفسها. 

االستجابة لضخ العمالت األجنبية الكبيرة في البالد وإقناع المستثمرين بأن 

وق النقد الدولي على استعداد "لفعل كل ما يتطلبه األمر" إلنقاذ الوضع صند

البالد بالسيولة الزائدة  وضخّ لمستثمرين إذ يجب أن يتم طمأنة اواستعادة ثقتهم. 

قد يأتي . وبمجرد تهدئة الموقف، أحدثت ضررا  بالنمومالية قبل فرض أي تدابير

حيث أنه مع استقرار األسواق المالية.  تماشيا  تطبيق إجراءات مالية مناسبة  دور

 المنزل. ترميمعلى المرء أن يطفئ النيران أوال  قبل 

مع التطورات  ومتماشيةاستجابة السلطات غير منسقة كانت قد أما في تركيا، 

انخفاض والتضخم  رتفاعالمعالجة  ةالتقليدي اتلم تتبنى االستراتيجي ، حيثاليومية

. على العكس، كان هناك موقف غير مقابل الدوالرسعر صرف الليرة التركية 

التضخم بدال  من تخفيضه. إلى جانب  سترفعأسعار الفائدة األعلى  بأنتقليدي 

ذلك، لم تضع السلطات حزمة اقتصادية شاملة تتناول اإلجراءات المالية والنقدية 

ان الرد . وبغض النظر عن العوامل السياسية ، كالمطلوبة وبعض التدابير الهيكلية

اوليس من المستغرب أن نرى أن الوضع  غير مقنع  .قد زاد سوء 

تطبيق  ةتركيالالسلطات استبعدت  ية،األرجنتين فشل االجراءاتإلى  وبالنظر

 صندوق النقد الدولي، وبالتالي دعممع عدم طلب  تقليديةقتصادية ا إصالحات

غير في الواقع ، قد يكون هذا الدعم و"لماذا يجب علينا أن نهتم؟".  اتخذت موقف

 لتركيا ألن صندوق النقد الدولي عادة ما يستهدف تراكم االحتياطيات مهما  

مع ديون القطاع الخاص، وهو  نك المركزي ويتعامل بشكل غير ماديللب األجنبية

 الشاغل الرئيسي في تركيا في هذا الوقت.

المالية في األسواق الناشئة قد ال ألزمة للخروج من ا التقليديفي حين أن النهج و

، إال أنه ال يعني أنه ال ينبغي النظر فيه. إن االستجابة المناسبة الدول يناسب جميع

للسياسة االقتصادية شرط ضروري )ولكن قد ال يكون كافيا  إذا كانت العوامل 

السياسية والعوامل السلبية األخرى مهيمنة( للتعامل مع األزمات المالية مثل 

ال يمكن للعالم الخارجي أن يكون مسؤوال  مسؤولية كاملة حيث  ألزمة الحالية. ا

االستجابة  فقد تسببتعما يجري في تركيا على الرغم من أنه قد يكون عامال . 

تهديد المصداقية  فيالتضخم وانخفاض الليرة  المتعثرة والخجولة الرتفاع

إال أن ، توقيت وتسلسل التدابيرمن المهم جداّ اعتبار ثقة المستثمرين.  إضعافو

 .تركيا لم توفّق في كال العاملين

. ال بد من وجود مجموعة التعديالت الهامشية مفيدةكون الوقت الحالي، لن تفي 

شاملة وموثوق بها من التدابير بما في ذلك تشديد السياسة النقدية  والدمج المالي، 

واصل مع المستثمرين الدوليين. وتحسين العالقة مع العالم الخارجي  وتحسين الت

وسيساعد برنامج دعم صندوق النقد الدولي الشامل بمشاركة الدائنين من القطاع 

أن تبدي السلطات  علىيجب  كما الوضع. هذا الخاص السلطات على الخروج من

إذ لمستثمرين. وطمأنة االتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحقيق االستقرار  استعدادها

أخطاء قد حدثت وأن البنك المركزي سيستعيد  هنالك االعتراف بأن يستلزم هذا

رئاسة تنفيذية في  في ظل بذلكلن يكون من الصعب القيام والكامل. به يتاستقالل

 بداية واليتها.

برامج  في حال تبنيباختصار، يمكن لألرجنتين وتركيا الخروج من األزمة 

 زا  حاف الذي قد يكونولي بدعم من صندوق النقد الدوإصالح ذات مصداقية 

لدعم ا من الضروري جدا  تقديموللدائنين اآلخرين، بما في ذلك القطاع الخاص. 

تجنب انتقال العدوى إلى األسواق  وذلك من أجل الدولي للبلدان األشد تأثرا  

 بلدان أخرى.الالناشئة األخرى وربما 
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